النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١٩مايو ٢٠٢٠
التطورات في المملكة العربية السعودية
لجنة التسويات الداخلية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل لم تعد تستقبل القضايا المتعلقة بضريبة القيمة المضافة:
من الواضح بأن لجنة التسويات الداخلية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية لم تعد تستقبل القضايا
المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
تعمل لجنة التسويات الداخلية بصفتها لجنة مستقلة لتقييم المنازعات القائمة بين مكلفي الضريبة  /الزكاة والهيئة العامة للزكاة
والدخل فيما يتعلق بتقديرات الضريبة والزكاة.
وبما أن اللجنة المذكورة قد توقفت عن إستقبال أي قضايا جديدة تتعلق بضريبة القيمة المضافة ،فإنه يمكن اللجوء ،بدالً من ذلك،
الى تقديم الطعون إلى اللجنة االبتدائية لضريبة القيمة المضافة واللجنة االستئنافية لضريبة القيمة المضافة اللتان ما زالتا تعمالن
لغاية اآلن.
ولقد برزت هذه المستجدات في أعقاب اإلعالن مؤخرا ً عن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية من
اعتبارا من  1يوليو  ،2020حيث تشير هذه المستجدات إلى تشديد اإلجراءات ،جراء إزدياد أهمية
 ٪5حاليا ً إلى ، ٪15
ً
ضريبة القيمة المضافة كمصدر من مصادر اإليرادات الحكومية.

التطورات في مملكة البحرين
الجهاز الوطني لإليرادات ينشر دليل ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز
مؤخرا بإصدار دليل ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالنفط والغاز ،حيث
قام الجهاز الوطني لإليرادات في مملكة البحرين
ً
يقدم الدليل المبادئ العامة لضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز في البحرين .ويعتبر الغرض الرئيسي من
الدليل هو تزويد األشخاص بما يلي:



نظرة عامة حول قواعد وإجراءات ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز في البحرين وكيفية االمتثال
لها ،إذا لزم األمر.
الخلفية واإلرشادات الالزمة للمساعدة على تحديد كيفية معالجة التوريد ألغراض ضريبة القيمة المضافة.

ضا إلى أن الغرض من الدليل هو توفير معلومات عامة فقط ،ويحتوي الدليل على وجهات النظر الحالية
وتجدر اإلشارة أي ً
للجهاز الوطني لإليرادات حول موضوعاته ،ويجب قراءتها مع الدليل العام لضريبة القيمة المضافة الصادر عن المكتب
المذكور.

يلخص الدليل المعالجة الضريبية لمختلف المعامالت الشائعة في قطاع النفط والغاز ،بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأنشطة
المراحل األولى التحضيرية [ التنقيب والحفر واالستخراج]  ،واألنشطة النصف مرحلية [المعالجة والتخزين والنقل والتسويق]،
واألنشطة النهائية [التكرير والتوزيع].

إدارة الضرائب غير المباشرة في ظل جائحة وباء فيروس كورونا (كوفيد )19
التركيز على :المنازعات الضريبية في اإلمارات العربية المتحدة
مايكل تولر
مستشار تنفيذي أول ،الضريبة غير المباشرة
اإلمارات العربية المتحدة

ال بد لمكلفي الضريبة من اإلطالع على كيفية إعداد الطعون بقرارات الهيئة الضريبية ومن أين يمكنهم الحصول على األسباب
الموجبة التي تعزز طعونهم ،والعلم بالمواعيد النهائية القصيرة لإلعتراض على القرارات ،ألن الفشل في اتباع العملية
الصحيحة قد يؤدي الى فقدان هذا الحق بشكل دائم.
فيما يلي المراحل الرئيسية لعملية حل المنازعات الضريبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة:
 )1طلب إعادة النظر ؛
 )2االعتراض لدى لجنة فض المنازعات الضريبية ؛
 )3االستئناف أمام المحاكم االتحادية.
ندرج أدناه بعض المالحظات الرئيسية فيما يتعلق بكل مرحلة ،بنا ًء على تجاربنا األخيرة.
وإلبداء مالحظة شمولية حول ذلك ،نود أن نبين بأن كل مرحلة من المراحل المذكورة أعاله تنطوي على عملية فريدة يجب
اتباعها ،حيث جرى تعديل بعض اإلجراءات اإلدارية الشكلية بالفعل منذ البداية ،وعلى سبيل المثال ،تم إدخال نماذج لطلبات
إعادة النظر ومستويات لجنة فض المنازعات الضريبية  .باإلضافة لما ذُكر ،هناك عدد متزايد من األحكام الصادرة عن لجنة
فض المنازعات الضريبية والمحاكم ،والتوجيهات الصادرة عن الهيئة االتحادية للضرائب ،مما يدل على أن هذا المجال يتطور
بسرعة ،وال بد من الحصول على المشورة منذ البداية بشأن خوض غمار هذه العملية ،بما في ذلك صياغة الحجج الفنية
الضريبية.
طلب إعادة النظر


يمكن لمكلف الضريبة أن يطلب إعادة النظر في "قرار" الهيئة االتحادية للضرائب خالل  20يوم عمل من تاريخ تبليغه
بقراراها.



ما هو "القرار"؟ بصرف النظر عن اإلخطارات الرسمية مثل التقديرات ،والقرارات التوضيحية ،وما إلى ذلك ،يمكن أن
يتضمن "القرار" اتصاالت الهيئة االتحادية للضرائب من خالل البريد اإللكتروني وبوابتها اإللكترونية ،مما يوجب على
مكلفي الضريبة البحث بشكل جدّي عن اتصاالت الهيئة المذكورة وأن يأخذوا في اإلعتبار إحتمالية أن تبدأ الهيئة بمراجعة
طلبات إعادة النظر ،حيث أن عدم القيام بذلكً قيد يعيق لى ح ٍد كبير من قدرة مكلف الضريبة على الطعن بهذا القرار.



لدى الهيئة االتحادية للضرائب  25يوم عمل كحد أقصى إلصدار قرار ،مثل اإلستجابة لطلب إعادة النظر ،ولكن تستغرق
مثل هذه اإلستجابات وقتًا أطول من ذلك .ونظرا ً لعدم رد الهيئة االتحادية للضرائب بالوقت المناسب ،فإنه يمكن لمكلفي
الضريبة اإلنتقال للمرحلة التالية من عملية حل المنازعات لدى لجنة فض المنازعات الضريبية .كما يجب أخذ هذه
االستراتيجيات في عين اإلعتبار ،باإلضافة إلى عوامل أخرى ،مثل وجوب تسوية المبالغ المتنازع عليها لإلنتقال الى
المرحلة التالية.

تقديم اإلعتراض لدى لجنة فض المنازعات الضريبية



تشترط لجنة فض المنازعات الضريبية على مكلفي الضريبة دفع الضريبة والغرامات المتنازع عليها قبل شروعها في
مراجعة االعتراض ،حيث أدى توقيت الدفع وإثبات السداد إلى ظهور مشكالت ،مما يستوجب التماس المشورة بأقرب
المطول بشأن المسائل اإلجرائية.
وقت ممكن لتجنب رفض اللجنة لالعتراض أو التعرض للتقاضي
ّ
محورا رئيسيًا لألحكام التي
أصبحت صياغة تشريعات ضريبة القيمة المضافة وتشريعات اإلجراءات الضريبية االتحادية
ً
إطلعنا عليها ،مما يوجب على مكلفي الضريبة األخذ في اإلعتبار المواد ذات الصلة من هذه التشريعات وتضمينها
كموجبات في طعونهم المقدمة للجنة فض المنازعات الضريبية.

المحكمة االتحادية


يجوز للهيئة االتحادية للضرائب أو مكلف الضريبة الطعن في قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أمام المحكمة
االبتدائية ،ومحكمة االستئناف ،ومحكمة العدل العليا بعد ذلك.
بخالف المراحل األخرى ،يجب االستعانة بمحام مرخص حسب األصول لتقديم االستئناف.



لم يتضح بعد كيف يمكن ( أو ال يمكن) تطبيق أحكام محكمة العدل العليا على مكلفي الضريبة اآلخرين الذين لديهم أسباب
استئناف مماثلة أو متطابقة.



كيف يمكننا مساعدتكم؟
يمكن لمجموعة ديلويت لحل المنازعات تقديم المساعدة في جميع مراحل عملية المنازعات:
 )1المساعدة في الرد على استفسارات الهيئة االتحادية للضرائب؛
 )2تمثيل مكلف الضريبة في أي اجتماعات ؛
 )3توفير حزمة كاملة من أنشطة الدعم الضريبي والتقاضي وتطوير الحجج التقنية وحجج التقاضي الضريبي ،وصياغة
المذكرات القانونية ومالحظات الخبراء ،وجمع األدلة ومراجعتها .وإذا لزم األمر ،يمكننا التعاون مع أفضل شركات
المحاماة المحلية لتمثيلكم أمام المحاكم.
للحصول على المزيد من المعلومات حول عملية لجنة فض المنازعات الضريبية أو كيف يمكن لديلويت مساعدتكم في تيسير
أعمالكم ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى أي من جهات االتصال أدناه أو جهة اإلتصال المعتادة في شركة ديلويت.
جهات االتصال الرئيسية لحل المنازعات الضريبية :مايكل تولر ،نورينا ترافدر

هذا الملخص مخصص ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به .وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع التي
ناقشها .لذا ،نرجو عدم التصرف بنا ًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية.

